
 غرفة تجارة وصناعة الكويت

 2220لعام  الدراسية ) الماجستير ( بعثاتبرنامج ال
إدراًكا منها لمسؤوليتها اإلجتماعيه ، وحرصها على تشجيع الكوادر الوطنيه ،وإتاحة فرص استكمال التعليم ما بعد الجامعي 

( من قانونها ، 5والحصول على درجة الماجستير للمتفوقين الذين يتطلعون لإللتحاق بقطاع األعمال ، وإعماالً لنص الماده )

ً منح غرفة تجارة وصناعة الكويتتقدم  دراسيه للكويتيين من الطلبة والطالبات  من المتقدمين لهذا البرنامج ، وذلك لنيل  ا
 التالية : مجاالت الدرجة الماجستير في 

 ( Master in Actuarial Scienceالمحاسبة االكتوارية )  -
 ( Master in Artificial Intelligence and Computer Scienceالذكاء الصناعي ) -
 (Master in E- Commerce / Supply Chain Management) اللكترونية / إدارة سالسل االنتاجالتجارة ا -
 (Master in Entrepreneurshipريادة األعمال ) -
 (Master in Occupational safely & Health / Loss Preventionالصحة والسالمة المهنية ) -
 (Master in Risk Management & Complianceإدارة المخاطر وااللتزام ) -

 

لتأهيل الشباب الوطني للعمل الحر إنشائه منذ  مركز عبدالعزيز حمد الصقرللتنمية والتطويرويرفد هذا البرنامج ما يقدمه 
والعمل في القطاع الخاص . ويأتي أيًضا في إطار جهود الغرفة للنهوض بمسؤوليتها اإلجتماعيه ، وتأكيًدا لنظرة غرفة تجارة 

 وصناعة الكويت إلى التعليم كمدخل رئيسي للتنمية اإلقتصادية.
 

 أعاله المذكورة  الدراسيةويسر الغرفة أن تعلن عن فتح باب الطلبات لإلستفاده من برنامج بعثاتها 
 شروط قبول الطلبات :

 أن يكون المتقدم للبعثه كويتي الجنسيه. .1

 جًدا على األقل . حصول المتقدم للبعثه على مؤهل جامعي بتقدير جيد .2

 سنه عند التقدم للمنحه . 35على أن ال يتجاوز عمر المتقدم عن  .3

 من أية جهة أخرى . مماثلةدراسية أو منحة  على بعثة أو حالياً أن ال يكون المتقدم قد حصل سابقًا  .4

 .في مقر الجامعة المبتعث إليها التفرغ التام للدراسة  .5

، على أن يكون القبول من فقط حصول المتقدم على قبول لدراسة الماجستير من إحدى الجامعات المتميزة المذكورة على موقع الغرفة  .6
 تكون الجامعة معتمدة من قبل الجهاز الوطني لالعتماد االكاديمي وضمان جودة التعليم . ، وغير مشروط نهائياً والجامعه قبوالً 

 تنفيذي . ماجستير برنامج فيه المسجل البرنامج يكونال  أن .7
  . أخرى جامعية درجة ألي تمتد وال ، الماجستير درجة على الحصول على البعثة تقتصر .8
ً  الطلب تقديم .9  .  البعثة عن اإلعالن في المبينة المدة خالل المطلوبة المستندات بكافة مرفقا

 .  الدراسية المنحة سنة لنفس الجامعة قبول يكون أن يشترط  .10

 أن يكون برنامج الماجستير في الجامعة يقدم باللغة االنجليزية .  .11

 المعتمدة الجامعات من جامعة كل النظم المتبعة في  حسب االنجليزية للغة إجادتهم يثبت ما تقديم المترشحين الطلبة على .12

جستير الذى يرغب المتقدم في الترشح ب أن يتوافق تخصص المتقدم للمنحه الدراسيه في الشهادة الجامعية األولى مع تخصص المايج .13

 إليه.

الميالد ، آخر شهادة جامعية ، قة المدنية ، جواز السفر ، شهادة ) البطالذا يرجى إحظار صور من وثائق االثباتات الرسمية الشخصية 

 ( الشهادات الصادرة من خارج دولة الكويتلتأمينات ، صورة شخصية  ، معادلة شهادة من المؤسسة العامة ل

تقدم الطلبات شخصًيا إلى مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير الواقع في غرفة تجارة وصناعة الكويت مرفقة بكافة 
   . المستندات المطلوبة

 2022يونيو  30الخميس  قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم  حآخر موعد لقبول طلبات الترش

 ويتم اختيار الفائزين بالمنحة من قبل لجنة مختصه لهذه المهمه . 
لمزيد من االستفسار والبيانات واإلطالع على شروط المنحه واألحكام العامه والحصول على نموذج طلب المنحه ، 

 يرجى اإلطالع على موقع الغرفه

www.kuwaitchamber.org.kw 

( 567( )566، داخلي ) 1805580أو اإلتصال بمركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير هاتف :   

22300087المباشر    

http://www.kuwaitchamber.org.kw/

